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Lag
om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd;

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

utfärdad den 25 april 2002.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1996:1030) om
underhållsstöd skall ha följande lydelse.
3 §2 Ett barn har rätt till underhållsstöd, om föräldrarna inte bor tillsammans. Det krävs dessutom att barnet varaktigt bor hos endast en av föräldrarna och är folkbokförd hos den föräldern (boföräldern) samt att boföräldern bor här i landet och, om barnet är underårigt, är vårdnadshavare för barnet.
Ett barn har också rätt till underhållsstöd om föräldrarna inte bor tillsammans och barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvis boende) och är
folkbokfört hos en av dem. Det krävs dessutom att den förälder som söker
stödet bor här i landet och, om barnet är underårigt, att det står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem.
Ett barn har också rätt till underhållsstöd, om det varaktigt bor och är folkbokfört hos en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som bor här i
landet eller hos någon eller några som bor här i landet och som var särskilt
förordnade vårdnadshavare för barnet, när det fyllde 18 år. Vad som i lagen
sägs om boförälder gäller då den eller de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Bestämmelserna i 4 § 1 och 5 § tillämpas inte i dessa fall.
4 § Ett barn har inte rätt till underhållsstöd, om
1. barnets mor är boförälder och hon uppenbarligen utan giltigt skäl låter
bli att vidta eller medverka till åtgärder för att få faderskapet till barnet fastställt,
2. det finns anledning anta att, om det finns en bidragsskyldig förälder,
denne i rätt ordning betalar underhåll som inte är lägre än det belopp som enligt denna lag skulle betalas ut i underhållsstöd till barnet,
3. det är uppenbart att den bidragsskyldige föräldern på något annat sätt
ser till att barnet får motsvarande underhåll,
4. boföräldern trots föreläggande enligt 31 § första stycket utan giltigt skäl
låter bli att vidta eller medverka till de åtgärder som begärs, eller
5. barnet har rätt till barnpension eller efterlevandestöd till barn efter en
bidragsskyldig förälder på grund av bestämmelserna i 2 eller 3 kap. lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om underhållsstöd för
tid före den 1 januari 2003.
3. Vad som föreskrivs i 4 § 5 skall också gälla barnpension som utges
med stöd av 4 § lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
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